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TORTURA 

ATIVIDADES DE PREVENÇÃO:

• Treinamento específico de Membros no combate à tortura, por meio dos cursos
de formação dos Ministérios Público, além de cobrança do tema nas provas dos
Concursos Públicos de acesso.

• Criação de Canais de Comunicação com a sociedade, deixando claro que o
Ministério  Público  é  a  Instituição  adequada  para  receber  todas  as
comunicações alusivas ao crime de tortura, preferencialmente com criação de
telefones,  e-mail  e  sites  para  recebimento  das  notícias,  preferencialmente
regionalizados.

• Convênios  com  as  Ouvidorias  das  Policias,  para  acesso  imediato  às
reclamações a elas endereçadas. 

• Formalização das comunicações de tortura e institucionalização, para que haja
certeza da apuração por parte do Ministério Público.

• Divulgação sistemática das ações ministeriais no combate à tortura, tais como
denúncias,  condenações  de  primeiro  grau,  condenações  definitivas  e
propositura de ações de improbidade ou ações civis públicas.

• TAC ou Convênios para obtenção do monitoramento de locais de cumprimento
de  pena  e  de  medida  de  internação,  dos  deslocamentos  de  viaturas  e
armazenamento de tais dados.

• Criação de página no site do CNMP para divulgação de manuais e de peças
relacionadas à investigação e  ações judiciais de combate à tortura.

• Ajuste   com as secretarias de saúde sobre a comunicação compulsória,  por
parte de médicos e funcionários de hospitais, dos casos de lesão corporal cujos
relatos das vítimas e parentes apontem como autores policiais. 

AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS:

• Investigação  por  parte  do  Ministério  Público  de  todos  os  casos  de  tortura,
praticados por agentes públicos, que chegarem ao conhecimento da Instituição.
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•  A busca sistemática do aperfeiçoamento dos quesitos dos laudos de exame de
corpo de delito,  com exigência  de que sejam instruídos com fotografia  das
lesões.

• Submissão de vítimas a exames psicológicos ou psiquiátricos, para diagnóstico
do estresse pós-traumático.

• Elaboração de convênios com Hospitais Universitários e rede pública de saúde,
para  fins  de  confecção  de  autos  de  exame  de  corpo  de  delito  e  relatórios
médicos, como alternativa aos laudos oficiais.

• Preservação  do  sigilo  dos  dados  da  qualificação  e  do  endereço  das
testemunhas,  mediante  apresentação  separada,  em  envelope  que  será
custodiado pelo Juiz, com acesso restrito ao MP e Advogados.

• Realização de  reconhecimentos  pessoais   e,  não sendo possível,  adoção de
cuidados para o reconhecimento fotográfico de suspeitos, com elaboração de
ata,  na  qual  conste  a  descrição  das  características  físicas  observadas  pela
vítima, além de seleção de fotos de indivíduos com características semelhantes.

• Coleta  de  depoimentos  de  vítimas  e  testemunhas  no  âmbito  do  Ministério
Público,  na  presença  de  testemunhas  ou  com  filmagem  do  ato,  com  tais
circunstâncias devidamente comunicadas à testemunha/vítima.

• Acompanhamento  sistemático  e  prioritário  das  ações  penais  e  civis
relacionadas  com  os  crimes  de  tortura,  para  verificar  o  cumprimento  do
razoável prazo de duração do processo.

• Acompanhamento,  por meio de requisições ou ajustamento de conduta,  das
conclusões das sindicâncias internas, como forma de identificar apurações de
crimes por meio de sindicâncias, com omissão de comunicação ao Ministério
Público.

• Responsabilização  penal  e  civil  de  todos  que  se  omitiram  na  apuração  e
punição dos crimes de tortura.


